
Sindicato Ventinhas alvo de
inquérito por falar de Sócrates
JustiçaEmcausaas declara
ções do presidente do
Sindicato dos Magistrados
do ME Conselho Superior
vai averiguar o caso

OConselho SuperiordoMinistério
Público CSMP decidiu instaurar
uma ação disciplinar contraAntó
nioVentinhas depois da queixafei
taporJosé Sócrates Ao DN oma
gistrado não quis comentar
Adefesado ex primeiro ministro

fez queixa do presidente do Sindi
cato dosMagistrados doMinistério
Público SMMP que considerouas
acusações do arguido ao trabalho
dosmagistrados da operaçãoMar
quês uma narrativa semqualquer
suporte de realidade
ÀTVI António Ventinhas defen

deu que oMinistério Público não
é nenhuma associação criminosa
que se dedicaa aterrorizar as famí
liasdos arguidos Tem como obje
tivo o exercício da ação penal da
queles que cometeram crimes
disse O presidente do SMMP rea
gia à acusação de Sócrates em en
trevistadadaàTVI deque aprocu
radora geral daRepública Joana
MarquesVidal foi a principal res
ponsável pelo comportamento do

Ministério Público noprocesso e
que o caso serviu paraprejudicar o
PS nas eleições legislativas Antó
nioVentinhas salientou a necessi

dade de os portugueses decidirem
se querem perseguirpolíticos cor
ruptos se querem acreditar nos
polícias ou nos ladrões ou em
quem investiga ou nos corruptos

Perante isto Sócrates queixouse e o CSMPdecidiu instaurarum
inquérito para averiguação de
eventual responsabilidade disci
plinar do presidente do Sindicato
dosMagistrados doMinistério Pú
blico AntónioVentinhas na se
quênciadaqueixa apresentadapor
José Sócrates Adeliberação foi to

madaporoitovotos afavor cinco
contra e três abstenções
José Sócrates pediu na altura

aos membros do CSMP para que
promovessem urgentemente os
procedimentos adequados à re
paração das ofensas à reposição
doDireito e àsalvaguarda da digni
dade doMP e da confiançaque ele
devemerecer

Além das alegadas ofensas à
honra e consideração o ex primei
ro ministro diz que opresidente do
SMMPo ofendeu intencionalmen
te ao insinuar ser ele um ladrão
numa ofensa tão grosseira que só
o ódio pessoal pode explicar
A defesa de Sócrates entende

ainda que o presidente do SMMP
violou os princípios fundamentais
do Estado de direito designada
mente o direito àpresunção de ino
cênciae aumprocesso justo e equi
tativo tendo criado no público a
convicção de culpado arguido Ale
ga ainda queVentinhas violou de
veres estatutários do cargo e dafun
ção atingindo o prestígio e a digni
dade da instituição aquepertence
AdefesadeJosé Sócrates não reagiu
a esta decisão O ex líder socialista

está indiciado por corrupção frau
de fiscal e lavagem de dinheiro
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